
 

 

 ارزشيابي دانشجويان

 

 بسمه تعالي

 بروجرددانشكده پرستاري 

 

 بخش قلب و عروق

 

د:              تعداد  واح                           رشته و مقطع تحصيلي:                                                        تاريخ شروع و اتمام کارآموزي :            

                                                    

ف
ردي

 

 عنوان  ارزشيابي اختصاصي
 

 اسامي دانشجويان

    

     معاني اصطالحات و اختصارات معمول در بخش قلب را مي داند. 1

را هنگام پذيرش بکار مي  لبيي در بيماران مبتال به اختالالت قاولويت های مراقبت های اورژانس 2

 گيرد.

    

از بيمار مبتال به اختالالت قلب و عروق شرح حال مي گيرد و معاينات فيزيکي مربوطه را انجام  3

بر اساس نتايج شرح حال و معاينات فيزيکي تشخيص های پرستاری مناسب را برحسب  مي دهد.

 اولويت مطرح مي نمايد.

    

ی نيازهای جسمي ، رواني بيماران بستری، طرح مراقبتي برای آنان با توجه به تشخيص پرستار 4

 تنظيم مي کند.

    

      با پيس ميکر را مي داند.اداره بيماران مبتال به ديس ريتمي ها ومشکالت هدايتي قلب و درمان  5

را  () آنژيوگرافي ، تست ورزش و . .مراقبت های الزم قبل و بعد از انجام تست های تشخيصي  6

 انجام مي دهد.

    

     الکتروکارديوگرام طبيعي را تشخيص مي دهد و از بيمار يک نوار قلب بطور صحيح تهيه مي نمايد. 7

که از  و......  ، سندرم حاد کرونری، آترواسکلروز کرونریMIاز بيماران مبتال به آنژين صدری ،  8

 آورند. اقبت های الزم را بعمل ميقل شده اند مرمنت CCUبخش 

    

پروالپس ميترال، مراقبت از بيماران مبتال به اختالالت ساختاری، عفوني و التهاب قلب) 9

تعويض دريچه، اندوکارديت، ، ، تنگي آئورترگورژيتاسيون ميترال، تنگي ميترال، نارسايي آئورت

 را مي داند. (ميوکارديت، پريکارديت و... 

    

مراقبت از بيماران مبتال به عوارض ناشي از بيماری قلبي)نارسايي مزمن قلبي، ادم ريوی، شوک  11

 را مي داند. (يوژنيک، ترومبوآمبولي، افيوژن پريکارد و تامپوناد قلبي، ايست قلبي و ....کارد
 

    

، DVTطي )علت ، عالئم و پاتوفيزيولوژی مربوط به اختالالت عروقي و مشکالت گردش خون محي 11

آمبولي، آنوريسم، آرتريواسکلروز، آترواسکلروز، جداشدگي آئورت، زخم های پا و . . . ( را شرح مي 

 دهد و مراقبت های پرستاری مربوطه را در موقعيت باليني بکار مي گيرد.

    

های ، عالئم پاتوفيزيولوژی هيپرتانسيون و حمالت فشار خون باال را شرح مي دهد و مراقبت علت 12

 پرستاری مربوطه را در موقعيت باليني بکار مي گيرد.

    

. (  پمپ انفوزيون و . . الکتروکارديوگرام،شوک ، مانيتور ، الکترونحوه کار با دستگاههای مختلف )  13

 .دمربوط به بخش قلب را مي دان

    

     مي دهد. بخش را شرح ستفاده داروهای موارد استعمال ، عوارض و نحوه ا ،مکانيسم 14

و آموزش هنگام ترخيص را به بيمار و خانواده بصورت شفاهي  شرايط ترخيص را توضيح مي دهد 15

 و کتبي ارائه مي دهد.
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